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Bydel Alna 6. februar 2015 

 

 

 

 

 

Fatema Al – Musawi        Eivind Fivelsdal 

leder          sekretær 
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Sak 1/15      Søknad om støtte til innkjøp av mål  

 

Arkivsak: 201500164 

Arkivkode:  

Saksbehandler: Eivind Fivelsdal 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Alna Ungdomsråd 09.02.15 1/15  

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV MÅL  

 

Saksframstilling: 

Bystyret har i budsjettet for 2015 øremerket en avsetning på kr. 1,5 millioner til 

ungdomsrådene i 

bydelene. Direktøren for Kulturetaten har vedtatt at avsetningen til ungdomsrådene i de 15 

bydelene fordeles med et grunnbeløp på kr. 30.000,- til hver bydel. Det resterende beløpet 

fordeles etter hvor mange ungdommer som bor i bydelen. Befolkningsstatistikk for Oslo 

kommune i aldersgruppen 13-19 år er lagt til grunn for beregningen.  

 

Ungdomsrådet i Bydel Alna er tildelt kr.128.589,- for 2015.  

 

For å vektlegge lokalt demokrati og medvirkning avgjøres kriteriene for type tiltak det skal 

søkes støtte til, samt beløpets størrelse, av det enkelte ungdomsråd. Ungdomsrådene kan også 

innvilge støtte til tiltak de selv setter i gang og arrangerer for ungdom.  

 

Det er innkommet en søknad til behandling på årets første møte i Alna ungdomsråd. 

 

 Jonas Hansen, Henrik Sørensens vei, søker om kr. 2.593,- til innkjøp av «innemål» og 

baller til bruk i gymsalen på Ellingsrud fritidsklubb.  

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektøren. 

 

 

 

 

Tore Olsen Pran 

bydelsdirektør 

 

 

 

Trykte vedlegg: Søknad/søknadsskjema 

Utrykte vedlegg: Ingen 
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Sak 2/15      Årsmelding 2014 Bydel Alna  

 

Arkivsak: 201500145 

Arkivkode: 101.1 

Saksbehandler: Marit Klausen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 09.02.15 6/15  

Alna Ungdomsråd 09.02.15 2/15  

Råd for funksjonshemmede 09.02.15  

Arbeidsutvalget 12.02.15 3/15  

Bydelsutvalget 26.02.15  

 

 

ÅRSMELDING 2014 BYDEL ALNA  

 

Årsberetningen for bydelen er utarbeidet i henhold til mal mottatt fra byrådet.  

Årsberetningen fra bydelsutvalget er bydelens tilbakemelding til byrådet og bystyret  

om bydelens aktivitet innenfor de ulike tjenesteområdene. Årsberetningen er i tillegg relevant  

for bydelsutvalgets styring og planlegging av bydelens virksomhet. 

 

Årsberetningen er skrevet opp mot vedtatt budsjett 2014 og innebærer således en veiledning av  

de oppnådde resultater sett opp mot vedtatt budsjett. 

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Årsberetning 2014 for Bydel Alna godkjennes. 

 

 

 

 

Tore Olsen Pran      Marit Klausen 

bydelsdirektør       økonomisjef 

 


